
 להפגת נועדה רוח׳קה, של בדירתה המקורית, הנפולה האמבטיהוסייר חמים
 הרעיון אמנם, לה. אין שמעולם שינה, שעות 8ל־ כתחליף מתח

קרים. למים ואחת חמים למים אחת האמבטיות, בשתי משתמשת רוח׳קה אולם שלה, לא הוא

בתח פעם השתתפה עצומה, במהירות שוב
 וניצחה — מכונות־חישוב נגד חישוב רות

ה את מפחיד אשה אצל מוח ״אבל אותן.
 נערת־ של ״התדמית אומרת. היא גברים,״

 חשוב דבר — אותו להסתיר לי עוזרת זוהר
בעסקים.״ מאוד

 בגיל צעיר. מגיל כבר פעל המבריק המוח
 מיש־ למדה היא בבית־ספר. מורה היתה 17
 למלכת־ירוש־ נבחרה פריי, פיטר אצל חק

 כפקידה לעבוד נכנסה יותר מאוחר לים.
 שבע כעבור קטן. יהלומים במיפעל קטנה
ש במיפעל, המיון ענף מנהלת היתר, שנים
 הצלחה — בארץ הגדולים אחד עתה היה

היתה משכורתה זה. גברי במיקצוע נדירה

יום.- מדי מיליונים עברו ידה תחת אגדתית,

- ״העזתי
והצלחתי״

 נסתיי- שלה היחלומנית קריירה יי*
 היא אישיות. מסיבות כשהתפטרה מה | ן

 עיצוב־פנים, שם למדה . ללונדון, נסעה
 והאופנה, הביגוד ענף את מקרוב הכירה
 סף עד הגיעה משוגעים, חיים שם עשתה

 רסמן דויד בשם יהודי לעורך־דין הנישואין
האחרון. ברגע מכך ונרתעה —

)24• בעמוד (המשן

 כמובן הוא רוח׳קה של שלראשה הנורא הדברהנונבח מראש ישו
 מראשה ישר קיבלה היא אותה נוכרית, פיאה

עצמה. רוח׳קה תיכננה החזית דמוי הבאר את גם שיער. המחזמר כוכבת האנט, מרשה של

נאן מתבשל מה
בית עקרת

ל תיכננה הרווקה תחיקה שדווקא הוא הגורל צחוק
 כל של קינאתה את לעורר העשוי מיטבח־חלום, עצמה

זה. ונוח משוכלל ממיטבח הנעזר מודרני, פטנט או משוכלל, אבזר אין

נוכ פיאות והרבה צדדים, הרבה פנים,
 נערה של ישראלי הצלחה סיפור זהו ריות.

 הצליחה שנה ותוך — מלא־כלום שהתחילה
מצליחים. עסקים שורת להקים
זאת? עשתה היא איך

ירי של זה הוא ביותר הפשוט ההסבר
 בעולם ויריביה — הזוהר בעולם בותיה

העסקים:
הר כסף. לה שנותנים מאהבים לה ״יש

מאהבים?) או (לירות אלפים.״ עשרות בה.
הס- בתור אך מוצלח, זה השמצה בתור

 שבת שומרת היא היום שעד נכדתו, את סב
 בבני־עקיבא, שלי השיכבה ״מכל לזיכרו. —

 היא שבת,״ היום עד ששומרת היחידה אני
מתחייבת.

 ביד מיליונים
יום כל

 במשפ־ היחיד השם היה לא סבא י*
הנהלת־ שיטת המציא ז״ל אביה חה. |

הצוחוש
ה ואוהדיה מכיריה טוענים חלש, — בר

פשו יותר הרבה הסיבה לדבריהם, רבים.
 נערת־ של הקלילה התדמית מאחורי טה:

מבריק. מוח מסתתר זוהר
 13ל־ נצר היא ירושלים, ילידת רוח׳קה,

 בורשטיין, אברהם סבה, רבנים. של דורות
ה הרשים כדי־כך עד מטבריק. הגאון היה

 היום. עד הנלמדת ברזין, שיטת חשבונות,
ה יו״ר למשרת הגיע ברקת, ראובן דודה,
תלמי שלה בגן־הילדים גידלה אמה כנסת.

יל — רובינא ואילנה פרידלנד בדליה דות
.45 בת בהיותה בתה, רוח׳קה, את דה

 פנו־ זיכרון בעעלת היא עצמה רוח׳קה
חי- פעולות בראשה לבצע מסוגלת מנאלי,

_


